
 
 

ประกาศ องค์การบรหิารสว่นต าบลวงักวาง 
เรื่อง  ผลการด าเนนิการจดัซือ้จดัจา้งประจ าเดอืน กมุภาพนัธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

.................................. 

 ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผล
การพิจารณาการจัดซื ้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้     
ตามมาตรา  ๙(๘) ตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐  โดยให้หน่วยงานของรัฐ
จัดท าสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุกๆ เดือน  

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลวังกวาง  จึงได้จัดท าประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ตามแบบ สขร.๑ ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เพ่ือให้
ประชาชนสามารถตรวจดู ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ได้ตามมาตรา ๙(๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  ตามเอกสารทีไ่ดแ้นบท้ายประกาศนี้ 
  
 ประกาศ ณ วันที่  4  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
   
   
  (นายมนูญ  ค าแพร) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังกวาง 
 
 



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์โซล่าเซลล์พลัง 79,633.00         79,633.00   เฉพาะเจาะจง ร้านไข่มุกอิเล็คโทรนิคส์ ร้านไข่มุกอิเล็คโทรนิคส์ เปน็ผู้จ าหน่ายโดยตรง ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 18/2562

งานแสงอาทติย์ 79,633 บาท 79,633 บาท ลงวนัที่ 1 กุมภาพนัธ ์2562

 จ านวน 27 รายการ

2 จัดซ้ืออปุกรณ์ในการฝึกอบรม 37,000.00         37,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.ฟนิน์ พลาซ่า จก. บ.ฟนิน์ พลาซ่า จก. เปน็ผู้จ าหน่ายโดยตรง ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 19/2562

โครงการปอ้งกนัและควบคุมไฟปา่ 3,700 บาท 3,700 บาท ลงวนัที่ 8 กุมภาพนัธ ์2562

ในพื้นที่ต าบลวังกวาง  6 รายการ

3 จัดซ้ือวัสดุในการอบรมศักภาพผู้น า 6,150.00           6,150.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.สหภณัฑ์ ร้าน ก.สหภณัฑ์ เปน็ผู้จ าหน่ายโดยตรง ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 20/2562

ออกก าลังกาย 6,๑๕๐ บาท 6,๑๕๐ บาท ลงวนัที่ 8 กุมภาพนัธ ์2562

4 จ้างท าปา้ยโครงการอบรมปอ้งกนั 600.00              600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านชุมแพโฆษณา ร้านชุมแพโฆษณา เปน็ผู้รับจ้างโดยตรง  -

และควบคุมไฟป่าในพื้นที่ ต.วังกวาง 600 บาท 600 บาท ลงวนัที่ 11 กุมภาพนัธ ์2562

5 จัดซ้ือวสุดุอุปกรณ์ในการอบรม 3,000.00           3,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.สหภณัฑ์ ร้าน ก.สหภณัฑ์ เปน็ผู้จ าหน่ายโดยตรง ใบส่ังซ้ือ เลขที่ 21/2562

ปอ้งกันและควบคุมไฟปา่ 3,000 บาท 3,000 บาท ลงวนัที่ 8 กุมภาพนัธ ์2562

จ านวน  4 รายการ

สรุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  งบประมาณปี  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลวังกวาง

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  256๒



 

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

6 จ้างประกอบอาหารกลางวนั 13,200.00         13,200.00   เฉพาะเจาะจง ร้านแจ๋วแหวว๋โภชนา ร้านแจ๋วแหวว๋โภชนา เปน็ผู้รับจ้างโดยตรง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 20/2562

ส าหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ 13,200 บาท 13,200 บาท ลงวนัที่ 12 กุมภาพนัธ ์2562

ปอ้งกันและควบคุมไฟปา่

7 จ้างเหมาประกอบอาหารและ 4,200.00           4,200.00     เฉพาะเจาะจง นางสุกี  ขวญัแจ่ม นางสุกี ขวญัแจ่ม เปน็ผู้รับจ้างโดยตรง  - 

เคร่ืองด่ืมโครงการอบรมศักยภาพ 4,200 บาท 4,200 บาท วนัที่ 14 กุมภาพนัธ ์2562

ผู้น าการออกก าลังกาย

8 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ 5,000.00           5,000.00     เฉพาะเจาะจง อู่ประหยัด รุ่งเรือง อู่ประหยัด รุ่งเรือง เปน็ผู้รับจ้างโดยตรง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 30/2562

ส่วนกลาง ทะเบียน กค 4786 พช. 3,470 บาท 3,470 บาท ลงวนัที่ 20 กุมภาพนัธ ์2562

9 จ้างเหมาบ ารุงรักษารถยนต์ส่วน 1,359.97           1,359.97     เฉพาะเจาะจง บ.สยามนสิสัน เพชรบรูณ์ บ.สยามนสิสัน เพชรบรูณ์ เปน็ผู้รับจ้างโดยตรง  - 

กลาง ทะเบยีน 8701 พช. 1,359.97 บาท 1,359.97 บาท วนัที่ ๒๕ กุมภาพนัธ ์2562

10 จ้างเหมาติดต้ังไฟฟา้แสงสวา่ง 250,000.00      250,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไข่มกุอเิล็คโทรนคิส์ ร้านไข่มกุอเิล็คโทรนคิส์ เปน็ผู้รับจ้างโดยตรง ใบส่ังจ้าง เลขที่ 32/2562

พลังงานแสงอาทติย์(Solar Cell) 250,000 บาท 250,000 บาท ลงวนัที่ 28 กุมภาพนัธ ์2562

จ านวน 10  จุด

สรุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  งบประมาณปี  2562

องค์การบริหารส่วนต าบลวังกวาง

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  256๒



ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ที่ หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงหรือจ้าง คัดเลือกโดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

10 จ้างเหมาโครงการกอ่สร้างถนน 488,700.00      488,700.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไทยรุ่งโรจนว์ัสดุกอ่สร้าง หจก.ไทยรุ่งโรจนว์ัสดุกอ่สร้าง เปน็ผู้รับจ้างโดยตรง สัญญาจ้าง เลขที่ 33/2562

คสล. ถนนสายทางเข้าบอ่ขยะ 488,000 บาท 488,000 บาท ลงวันที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2562

หมู่ที่ 1 บา้นวังกวาง  ต.วังกวาง

สรุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  งบประมาณปี  256๒

องค์การบริหารส่วนต าบลวังกวาง

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์ 2562


